Vattenfalls Veteraner i Öst
Årsmöte den 19 mars 2019
1.
Mötets öppnande
Ordförande Jan-Larry Holmberg öppnade mötet och hälsade 40 medlemmar
välkomna till Vattenfalls lunchrum. Ett särskilt välkommen till Nils Friberg fd
informationsansvarig vid Vattenfall i Motala.
2.
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Stig Emtesten och till sekreterare för mötet
valdes Elisabeth Johansson.
3.
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Till protokolljusterare, tillika rösträknare valdes Bo Lönn och Clas-Inge
Hagdahl
4.
Fråga om kallelse till mötet skett på behörigt sätt
Mötet ansågs utlyst på behörigt sätt.
5.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
6.
7,8.9.
Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse
samt fastställande av resultat-och balansräkning, godkändes.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
11. Budget för 2019
Budgeten togs på höstmötet 2018. Gunilla I informerade om att anslaget
från Vattenfall för år 2019 blev 9000 kronor.
12. Medlemsavgift för 2020
Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2020 skall vara oförändrad 200:-/år.
13. Val av ordförande på 1 år
Till ordförande på 1 år valdes Jan-Larry Holmberg (omval)
14. Val av två (2) styrelseledamöter på 2 år
Till styrelseledamöter på två år valdes Göran Hansson (nyval) och Clas-Inge
Hagdahl (nyval).
15. Fyllnadsval av en (1) styrelseledamot på 1år
Till styrelseledamot på 1år valdes Folke Löfgren (fyllnadsval)
16. Val av två (2) styrelsesuppleanter på 1 år
Till styrelsesuppleanter på 1 år valdes Lisbet Tendler (nyval) och Eva
Axelsson (nyval).
17. Val av en (1) revisor på 2 år
Till revisor på 2 år valdes Raoul Jonsson (nyval)
18. Val av revisorsuppleant på 1 år
Till revisorsuppleant på 1 år valdes Anne-Maj Persson (nyval)
19. Val av valberedning
Till valberedning valdes Anders Högberg (nyval) och Clas-Göran
Andersson (nyval).
20. Övriga frågor
Larry redovisade hur verksamhetsstödet för alla Vattenfalls Veteranföreningar
fördelats.
Larry slog även ett slag för historiken vi håller på med, och att vara med och
berätta.

21. Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet. De avgående ledamötena Gunilla Ingesson,
Sune Berglund och Ingela Gustafsson avtackades med en present.
Efter mötet berättade Nils Friberg om ”Vattenfall hemma och uti världen”
hur kulturen skiljer i olika världsdelar.
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